ผลการดาเนินงานสาคัญของกระทรวงพาณิชย์
รอบ 7 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2560
(ตุลาคม 2559 - เมษายน 2560)
----------------------------------กระทรวงพาณิชย์มีส่วนสาคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทย ได้ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล
อย่างเข้มข้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ด้วยวิสัยทัศน์
การทางาน “พาณิชย์ยุคใหม่ : ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” และวางยุทธศาสตร์กระทรวง
พาณิชย์ระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศในระยะยาว
โดยเปลี่ยนบทบาทจากผู้กากับดูแล (Regulator) เป็นผู้ส่งเสริมและอานวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อ
พัฒนาธุรกิจเชื่อมโยงและขยายตลาด โดยเฉพาะ SMEs เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง เสริมสร้างกลไกทาง
การค้า ให้เกิด ระบบการค้า ที่เสรี เป็ น ธรรม มีประสิ ทธิภ าพ ดูแลค่าครองชีพ ส่งเสริมให้ ผู้ บริโ ภคฉลาดซื้อ
ประหยัดใช้ และเพิ่มทางเลือกที่ทั่วถึงหลากหลายให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าดีราคาถูก พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ท้องถิ่นและชุมชน (Local Economy) ให้สามารถพึ่งตนเองได้ และขยายสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อเป็น
ภู มิ คุ้ ม กั น และฐานรากของเศรษฐกิ จ ไทย ส่ ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น ไปยั ง ต่ า งประเทศ (Outward
Investment) โดยให้ความสาคัญกับการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจ (Strategic Partnership)
โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศ CLMV ประการสาคัญ ได้ส่งเสริมการใช้ตลาดเป็นตัวนาและ
การสร้างสรรค์คุณค่าให้สอดคล้องกับความต้องการ อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ รวมทั้งให้ความสาคัญกับ
การบูรณาการร่ว มกัน กับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และใช้กลไกประชารัฐ ในการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
เอกชน และประชน เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแข่ ง ขั น และเติ บ โตไปด้ ว ยกั น ไม่ ทิ้ ง ใครอยู่ ข้ า งหลั ง
เพื่อเศรษฐกิจการค้าไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ผลการดาเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ในห้วงเวลา 7 เดือน ปีงบประมาณ 2560
สามารถสรุปตามประเด็นเชิงนโยบายที่สาคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การระบายข้าว สินค้า
เกษตร ค่าครองชีพ เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ การอานวยความสะดวกทางการค้า
และการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

 การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
 ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
- การส่ งออกเริ่ มฟื้ นตั วและดี ขึ้นเป็ นลาดับ มีการขยายตั วต่ อเนื่ อง โดยการส่ งออก
4 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวกว่า 5.7% ถือว่าสูงสุดในรอบ 4 ปี สะท้อนความสามารถในการแข่งขัน
และการปรับตัวที่ดีขึ้นของไทย ทั้งนี้ มั่นใจว่าปีนี้การส่งออกจะบรรลุเป้าหมาย “เติบโต 5%”
- ส่ ว นแบ่ ง ตลาดเพิ่ ม ขึ้ น แทบทุ ก ตลาด โดยในปี 2560 ณ 4 เดื อ นแรกของ
ปี 2560 ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นแทบทุกตลาดเทียบกับ 4 เดือนแรกของปี 2559 อาทิ ตลาดจีน 12.6%
(จากเดิม 10.1%) ตลาด CLMV 10.5๔ (จากเดิม 9.8%) และตลาดเอเชียใต้ (อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ
ฯลฯ) 4.1% (จากเดิม 3.7%) แสดงถึงศักยภาพของสินค้าไทยที่สามารถเจาะตลาดประเทศคู่ค้าได้มากขึ้น
- จานวนผู้ส่งออกรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ จานวน 24,587 ราย แสดงถึง
ศักยภาพของผู้ส่งออกรายใหม่ ๆ ที่สามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้เพิ่มขึ้น
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- การค้าชายแดนและการส่งออกไปยังภูมิภาค CLMV และอาเซียนขยายตัวต่อเนื่อง
> ปี 2560 มีมูลค่าการค้าชายแดน ผ่านแดน และหน้าด่าน 0.506 ล้านล้านบาท
ขยายตัว 53% (ณ รอบ 6 เดือนของปี งปม. 2560) เชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย 0.959 ล้านล้านบาท
> การส่งออกไปยังตลาด CLMV ขยายตัว 15.5% (ณ 4 เดือนแรกของปี 2560)
สาหรับปี 2560 เชื่อมั่นจะบรรลุเป้าหมาย ขยายตัว 6.4%
- การส่งออกไปยังประเทศคู่ค้ าหลักขยายตัวแทบทุกตลาด (ณ 4 เดือนแรกของปี
2560) อาทิ ตลาดจีน ขยายตัว 32.7% ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัว 6.4% และตลาดสหภาพยุโรป ขยายตัว 6.3%
 การดาเนินงาน
- เร่ ง รั ด ขยายตลาดส่ ง ออกเชิ ง รุ ก อาทิ พาคณะผู้ แ ทนการค้ า ไปเปิ ด ตลาดใน
ต่างประเทศ รวม 40 ครั้ง (ณ รอบ 6 เดือน ปี งปม. 2560) อาทิ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย รัสเซีย
สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี อิหร่าน กลุ่ม V4 (ฮังการี เช็ค โปแลนด์ สโลวัค) รวมทั้ง การจัดทาแผน
ผลักดันการส่งออกเชิงรุกรายภูมิภาค เพื่อดึงตลาดเดิมกลับมา และเปิดตลาดใหม่ๆ
- มาตรการส่งเสริมการส่งออกใหม่ๆ อาทิ City Focus โครงการพี่จูงน้อง การเจาะ
ตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B-B) เจาะตลาดใหม่ Niche Market
- มาตรการส่งเสริมการค้าชายแดนและภูมิภาค CLMVT อาทิ CLMVT Forum
โครงการ YEN-D การจัดมหกรรมการค้าชายแดน
- ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward Investment)
- สร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) ควบคู่ไปกับ
การเจรจาเพื่อจัดทาความตกลงทางการค้า (FTA) กับประเทศคู่ค้าสาคัญ (60% ของมูลค่าการค้ารวม)
- สร้ า งภาพลัก ษณ์ แ ละความเชื่ อมั่ น ให้ สิน ค้ า ไทยที่ ไ ด้ มาตรฐาน โดยมอบตรา
สัญลักษณ์อาทิ Thai Select, T-Mark และ DE-Mark เป็นต้น
ทั้ ง นี้ นอกจากเชื่ อ มโยงและส่ ง เสริ ม ขยายตลาดการค้ า และการลงทุ น ในต่ า งประเทศแล้ ว
กระทรวงพาณิ ช ย์ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ “การพั ฒ นาธุ ร กิ จ และผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ ยกระดั บ ธุ ร กิ จ ไทยสู่
ตลาดโลก” ซึ่งใช้ความต้องการตลาดโลกเป็นตัวนาผ่านกลไกของสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่มี
ทั่วโลก 65 ประเทศ เพื่อนามาพัฒนาธุรกิจและสร้างสรรค์คุณค่าให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดเป้าหมาย

 การระบายข้าว
 ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
เร่งระบายข้าวในสต็อกอย่างต่อเนื่องจนใกล้หมดแล้ว (ระบายไปแล้ว 12.74 ล้านตัน
มูลค่า 1.15 แสนล้านบาท) โดยจะระบายที่เหลือได้ทั้งหมดภายในปี 2560
ยุทธศาสตร์การระบายข้าวในห้วงเวลาที่ผ่านมา เน้นความโปร่งใสและรอบคอบ มีผลให้
ราคาข้าวไทยและราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นโดยลาดับ
 การดาเนินงาน
- เร่ งระบายข้าวอย่างมียุทธศาสตร์ โปร่งใส รอบคอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศให้มากที่สุด ทั้งนี้ จะประมูลข้าวล็อตสุดท้าย 1.82 ล้านตัน แล้วจะเหลือข้าวคงค้าง 2.5 ล้านตัน ซึ่ง
เป็นข้าวเสื่อมสภาพต้องระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมเท่านั้น
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 การดูแลสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว และสินค้าเกษตรอื่นที่สาคัญ
 ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
- การส่งออกข้า วได้ร าคาดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็น เพราะผลการระบายข้า วในสต็อก
รัฐบาล ซึ่งลดแรงกดดันด้านราคาข้าวในตลาด รวมทั้ง มีการการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และการค้าออนไลน์ โดยปี
2560 ส่งออกข้าวไปแล้ว 4.5 ล้านตัน เชื่อมั่นว่าจะส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมาย 10 ล้านตัน
- สามารถสร้ า งเสถี ย รภาพราคาข้ า วในประเทศไม่ ใ ห้ ร าคาลดลงตามราคา
ตลาดโลก ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นตันละ 2,000-2,700 บาท โดยมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวแปลือกชนิดต่างๆ ในฤดูกาลผลิตปีที่ผ่านมา ทาให้เกษตรกรมีรายได้ จากราคา
จ าหน่ ายข้าวแต่ล ะชนิ ด ได้แก่ ข้าวเปลื อ กหอมมะลิ ตันละ 13,000 บาท ข้าวเปลื อกหอมปทุม ตันละ
11,300 บาท ข้าวเปลือกเจ้า (ข้าวขาว) ตันละ 10,500 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 13,000 บาท
- สามารถลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนาได้เฉลี่ยไร่ละ 1,113 บาท
- นอกจากข้าว ได้กระจายยุทธศาสตร์ไปยังสินค้าเกษตรอื่นที่สาคัญ โดยมีแผน
ปฏิรูปสินค้าเกษตร 5 ตัว ได้แก่ ข้าว มัน สาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ส่งผลให้มี
ผลสาเร็จเชิงประจักษ์ ดังนี้
> ราคามันสาปะหลังมีเสถียรภาพ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถลดต้นทุน
การผลิตให้เกษตรกรได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.87 บาท และสร้างมูลค่าการส่งออกได้กว่า 30,000 ล้านบาท
> ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็น 76.1 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นถึง 91.2%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
- อยู่ระหว่างการพัฒนาชาวนาและเกษตรกรแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นเกษตรกรยุค
ใหม่ (Smart Farmer) ให้สามารถทาการเกษตรได้อย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับธุรกิจ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้
สอดคล้องความต้องการตลาด
 การดาเนินงาน
มาตรการสินค้าข้าว
- รัฐบาลได้จัดทายุทธศาสตร์ข้าวครบวงจรทั้งด้านเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต และ
การตลาด รวมทั้งหาตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น และส่งเสริมนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ “ข้าว” เปลี่ยนจาก
การขายข้าวที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ มาเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม
- มี ม าตรการช่ ว ยเหลื อ ชาวนา ให้ มี ร ายได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า สมั ย ที่ มี ก ารจ าน าข้ า ว โดย
ช่วยเหลือเกษตรกรกรในด้านลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในช่วงการเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงคุณภาพ
ข้าวหลั งการเก็บ เกี่ย ว โดยไม่บิ ดเบือนราคาและกลไกตลาด และไม่ขัดกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ทาให้
ประเทศไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศได้ โดยเกษตรกรยังได้รับรายได้ที่
เพียงพอกับการดารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี
- ส่งเสริมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และการค้าออนไลน์
- ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและสินค้าเกษตรนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการตลาด
- จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ (Thailand Rice Convention 2017) และจัดงาน
THAIFEX-World of Food Asia 2017 เพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมข้าวและอาหาร
ของโลก
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ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ เน้นหลักการ “ทาน้อยได้ผลมาก” โดยการสร้างสรรค์คุณค่าด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด ด้วยการจัดตั้ง สถาบัน
ส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (เริ่มจากข้าว แล้วขยายไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆ) รวมทั้งเสริมมูลค่าเพิ่มด้วย
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และข้าวสี เป็นต้น
มาตรการสินค้าเกษตรอื่น
- มันสาปะหลัง อาทิ การใช้น้าหยดเพิ่มผลผลิต การลดดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บ
เกี่ยว การส่งเสริมการปลูกมันสาปะหลังอินทรีย์เพื่อ แปรรูปเป็นอาหารคุณภาพ การนามันสาปะหลังมาผลิต
เชื้อเพลิงสะอาดการแปรรูปเป็นพลาสติกและภาชนะชีวภาพ
- ยางพารา อาทิ จั ด คณะผู้ ซื้ อ จากต่ า งประเทศเยื อ นไทย จั บ คู่ เ จรจาธุ ร กิ จ น า
ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงและจาหน่ายสินค้าในต่างประเทศ จัดคณะผู้แทนการค้าไทยไปเจรจาใน
ต่างประเทศ
- ข้า วโพดเลี้ยงสัตว์ อาทิ มาตรการบริหารจัดการนาเข้าวัตถุดิบอื่นเพื่อทดแทน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การกากับดูแลการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน
ในอนาคตกระทรวงพาณิช ย์จะเร่งผลักดันให้ เกษตรกรทาการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
เชื่อมโยงกับ ธุร กิจ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ สอดคล้องความต้องการตลาด โดยจะยกระดับเกษตรกร สู่
เกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันและส่งเสริม “เกษตร
อินทรีย”์ ให้มากขึ้น อาทิ ริเริ่มจัดตั้งสหพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน (ASEAN Organic Federation) ส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โครงการนาแปลงใหญ่
และการอบรมเกษตรกรเข้าสู่การเป็น Smart Farmer โดยผ่านสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
(NEA : New Economy Academy) ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการ
พัฒนา 90,673 ราย มีมูลค่าการสั่งซื้อกว่า 92,650 ล้านบาท

 การดูแลค่าครองชีพ
 ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
- ดู แลค่า ครองชีพอย่า งเข้มข้น แม้ว่าไม่ส ามารถลดค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสู ง
ได้มากนัก (เงินเฟ้อขยายตัว 1.03% ณ 4 เดือนแรกของปี 2560) อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น
สูงขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ณ 4 เดือนแรกของปี 2560 มีค่าสูงขึ้นเป็น 36
- ส่งเสริ มบทบาทผู้บริโ ภคในการฉลาดซื้อประหยัดใช้ และเพิ่มทางเลือกที่ทั่วถึง
หลากหลายให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าดีราคาถูกทั่วประเทศ อาทิ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านหนูณิชย์พาชิม/หนูณิชย์
ติดดาว รวมทั้งแอพพลิเคชั่น “ลายแทงของถูก” รวบรวมแหล่งสินค้าราคาถูก
- ทาให้ประชาชนซื้อสินค้าราคาประหยัด ต่ากว่าท้องตลาดทั่วไป 20-40% ทั่ว
ประเทศ สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนประมาณ 57,130 ล้านบาท และมีเงินหมุนเวียน ใน
ระบบเศรษฐกิจกว่า 190,260 ล้านบาท
- กากับดูแลให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอและไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้า
เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลสมควร โดยการตรวจสอบผู้กระทาผิดและดาเนินคดีแล้ว 270 ราย ซึ่งผลของการ
ป้องปรามดังกล่าว ทาให้ระดับราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยของสินค้าและบริการที่จาเป็นต่อการครองชีพในช่วงที่
ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัว

5
ทั้งนี้ จากการสารวจค่าครองชีพของประชาชน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่หลากหลาย
ได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริ โภคที่จาเป็นต่อการครองชีพ (41%) ค่าใช้จ่ายในสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น ค่า
โดยสารสาธารณะ ค่าซื้อยานพาหะนะ ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ (24%) ค่าเช่าบ้าน ค่าไฟฟ้า เครื่องใช้ในบ้าน
(23%) ค่าแพทย์ค่ายา (6%) และค่าหนังสือ ค่าเล่าเรียน ค่าสันทนาการ (6%) โดยช่วงที่ผ่านมา ในส่วนสินค้า
อุปโภคบริโภคที่จาเป็นต่อการครองชีพที่กระทรวงพาณิชย์กากับดูแลไม่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
 การดาเนินงาน
- กาหนดสินค้าควบคุม 47 รายการ สินค้าที่ต้องติดตามดูแล 225 รายการ และ
การออกตรวจ/จัดสายตรวจทุกสัปดาห์ๆละ 3 ครั้ง ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อป้องปรามให้ความเป็น
ธรรมแก่พี่น้องประชาชน
- ดูแลการแอบลักลอบขึ้นราคา โดยการลดจานวนบรรจุในภาชนะ (ปัญหาการลด Size)
- มาตรการ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ผ่านร้านโชห่วยและเครือข่ายในท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมค้าส่งค้าปลีกไทยสู่ชุมชน ปัจจุบันมีเครือข่ายกว่า 20,000 รายทั่วประเทศ
- โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร่วมกับห้างโมเดลเทรดรายใหญ่จัดสินค้าราคา
ประหยัดสู่ร้านค้าชุมชน เพื่อให้สามารถจาหน่ายสินค้าที่จาเป็นสู่ชุมชน ได้ในราคาต่าลงกว่า 5,000 แห่งทั่ว
ประเทศ (ปีนี้สร้างร้านค้าต้นแบบ 200-300 แห่ง และขยายเป็น 5,000 แห่ง ภายใน 3 ปีข้างหน้า)
- โครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อจาหน่ายสินค้าที่จาเป็นต่อการครองชีพเป็นครั้ง
คราว เน้นชุมชนรายได้น้อยทั่วประเทศ จานวน 638 ครั้ง
- จัดหาร้านอาหารปรุงสาเร็จ “หนูณิชย์..พาชิม” (ถูก สะอาด ดี อร่อย) จาหน่ายใน
ราคา 25-35 บาท จานวนกว่า 12,198 แห่งทั่วประเทศ (ส.ค. 57-เม.ย. 60) รวมทั้ง “หนูณิชย์ติดดาว”
จานวน 300 แห่งทั่วประเทศ

 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ท้องถิ่นและชุมชน
 ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และประชาชนใน
ท้องถิ่น โดย
- ผลักดันตลาดท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น เชื่อมโยงสินค้าหรือบริการเด่นของชุมชนกับการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจฐานราก เติมเต็มโครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยให้สมดุล มีตลาดท้องถิ่นและตลาดรูปแบบใหม่ ได้แก่ ตลาดต้องชมหรือตลาดอัตลักษณ์ ตลาด
สินค้าเฉพาะหรือตลาดแม็กเนต อาทิ ตลาดทุเรียน ฯลฯ
- มีสินค้าหรือบริการและช่องทางการค้าที่สอดคล้องความต้องการตลาดมากขึ้น
รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการท้องถิ่นพึ่งตนเองได้ และขยายสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและฐานรากของเศรษฐกิจไทย
- มีกลไกการบริหารงานในภูมิภาคที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ
ด้วยการบริหารงานระบบ One Roof และ Mini MOC รวมทั้ง การมอบและกระจายอานาจให้พาณิชย์จังหวัด
เพราะเป็นด่านหน้าเศรษฐกิจฐานราก
- สร้างการรับรู้และการตื่นตัวในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตไปด้วยกัน
ด้วยการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ รวมทั้ง การจัดงาน “มหกรรม Local Economy 4.0”
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- สามารถสร้ า งมู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตรที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงผ่ า นช่ อ งทางการตลาดที่
ส่งเสริม 530 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ขยายตัว 10% หรือมูลค่า 440 ล้านบาท)
 การดาเนินงาน
เสริมสร้างกลไกทางการค้า โดยเฉพาะการส่งเสริมตลาดในท้องถิ่นเชื่อมโยงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอื่นๆ
- ตลาดต้องชม ที่ยังคงอัตลักษณ์และสะท้อนวิถีของชุมชนไว้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ภายใต้เอกลักษณ์พาณิชย์ และพัฒนา Farm Outlet เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าให้แก่เกษตรกร รวม 54 แห่ง
- ตลาดสินค้าเฉพาะ (Magnet Market) เช่น ตลาดผลไม้ ตลาดประมง ตลาดปลา
สวยงาม ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้เปิดตลาดทุเรียน ณ แหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่มีนักท่องเที่ยวจีน
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต
- ตลาดกลางข้าวสาร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายข้าวสาร
- ตลาดกลางรองรั บผลผลิตจากเกษตรกรและตลาดชายแดน เพื่อเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนี้ ยังใช้แนวการบริหารพาณิชย์ภูมิภาคด้วย ระบบ One Roof และ Mini
MOC เพื่อรองรับเศรษฐกิจฐานราก โดยมี “พาณิชย์ภาค” หรือ Mini MOC เป็นตัวแทนการทางานของ
กระทรวงพาณิชย์ ในระดับ ท้องถิ่น ร่ว มกับพาณิชย์จังหวัด เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในระดับ
ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาสินค้าท้องถิ่น (OTOP, GI) ให้
ธุรกิจในท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างคุณค่า เพื่อเชื่อมโยงตลาด
ทั้งระดับประเทศและระดับโลก

 การพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ
 ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
- ความเชื่อมั่นเริ่มกลับมา (ดัชนีภาวะธุรกิจ ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มีค่าสูงขึ้นเป็น 45)
- ธุรกิจได้รับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น โดยเฉพาะ การปรับ
Mindset กระบวนทัศน์ความคิด มุ่งเน้นการ ทาน้อยได้ผลมาก (Less is More) โดยใช้ความต้องการตลาดเป็น
ตัวนา (Demand Driven) และการสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด
- ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการทาการค้าออนไลน์ที่ดีที่สุด
ในโลก (WSIS Prize 2016) องค์การสหประชาชาติ
- มีการจัดตั้งศูนย์บริการให้คาปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่
(MOC BSC : Business Solution Center)
> ศูนย์บริการด้านนวัตกรรม (IP-IDE Center) เพื่อสนับสนุนและให้คาปรึกษาด้าน
ธุรกิจนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
> สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA : New Economy Academy)
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพ SMEs ของไทยรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่
> ศูนย์ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ (BAS : Business Advisory Service) เพื่อให้
คาปรึกษาและพัฒนาธุรกิจไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น
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> คลังข้อมูลทางการค้าของไทย (NTR : National Trade Repository) ซึ่งจะเป็น
คลั ง ข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ พิ กั ด ศุล กากร อั ต ราศุล กากรภายใต้ ข้อ ตกลง กฎว่ า ด้ว ยถิ่ น กาเนิ ด สิ นค้ า กฎระเบี ย บ
มาตรการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีเครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศ โดยการจัดตั้ง MOC Biz Club ซึ่งรวมกลุ่มนักธุรกิจใน
สาขาต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนให้เข้มแข็ง ปัจจุบันมีสมาชิก 8,965 ราย
 การดาเนินงาน
- ส่งเสริมการใช้ตลาดเป็นตัวนาและการสร้างสรรค์คุณค่าให้สอดคล้องกับความ
ต้องการตลาด เชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่คุณค่าทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
- ให้ความสาคัญกับธุรกิจบริการและเศรษฐกิจใหม่ (Service Based Economy &
New Economy)
- เชื่อมโยงเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รองรับ
เศรษฐกิจยุคใหม่ อาทิ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างคุณค่าธุรกิจ ให้สอดคล้อง
ความต้องการตลาด
- ส่งเสริมการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะข้อมูลความต้องการ
ตลาดของลูกค้าเป้าหมาย เช่น พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อนามาออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจ สร้าง
แบรนด์ พัฒนาสินค้าหรือบริการ
- เชื่อมโยงธุรกิจ Startups กับ SMEs ด้วยโครงการ Smart Startup เพื่อพัฒนา
SMEs ควบคู่กับการขยายตลาดให้ธุรกิจ Startups

 การอานวยความสะดวกทางการค้าและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ประกอบธุรกิจ
 ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
- เปลี่ยนบทบาทจากผู้กากับดูแล (Regulator) เป็นผู้ส่งเสริมและอานวยความ
สะดวกทางการค้า (Facilitator)
- ลดขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียนธุรกิจ (ลดจาก 5 ขั้นตอน 25.5 วัน
เหลือเพียง 3 ขั้นตอน 2 วัน) การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เช่น e-Filing (การส่งงบการเงิน
ออนไลน์) e-Registration (การจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์)
- ผลักดันกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกทางการค้าและให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว 10 ฉบับ อาทิ กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายเครื่ องหมายการค้า
กฎหมายลิขสิทธิ์
จากการดาเนินการเหล่านี้ กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าจะส่งผลให้การจัดอันดับความการจัด
อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB : Ease of Doing Business) มีอันดับดีขึ้นในอนาคต
(ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 46 ในปัจจุบัน) ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ปัจจุบันอันดับที่
78 (ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่อันดับ 94)
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 การดาเนินงาน
- ปรับกระบวนทัศน์ เป็นผู้ส่งเสริมและอานวยความสะดวกทางการค้า
- พัฒนาระบบและวิธีการทางาน
- ผลักดันแก้ไขและพัฒนากฎหมาย เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้าและให้ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

 การปฏิรูป
กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพการปฏิรูป ภายใต้ประเด็นปฏิรูปประเทศ 2 ประเด็น ซึ่งได้
ดาเนินการแล้ว ได้แก่ “การปฏิรูปกฎหมายแข่งทางการค้า ” โดยผลักดันการออกพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า
เพื่อให้เกิดกระบวนการแข่งขันที่เป็นธรรมและป้องกันการผูกขาดทางการค้า คาดว่าจะมีผลใช้บังคับภายในปี
2560 และ “การปฏิรูประบบงานทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาแก่นักลงทุนต่างชาติ และเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีการลงทุนในงานวิจัยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของไทยด้านนวัตกรรมและเชื่อมโยงสู่เชิงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่า ด้วยทิศทาง นโยบาย และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
การค้าไทย ที่ครอบคลุมทุกมิติข้างต้นนี้ จะเป็นกลจักรสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย สู่การเป็น เศรษฐกิจ
ฐานคุณค่า ที่ทาน้อยแต่ได้ผลมาก ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน ในระดับสูง สามารถเชื่อมโยงและขยาย
ตลาดทั้งในประเทศและระดับโลก โครงสร้างเศรษฐกิจการค้ามีความสมดุล มีระบบการค้าที่เสรี เป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลัง เพื่อเศรษฐกิจ
การค้าไทย ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

“พาณิชย์ยุคใหม่ : ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน”
----------------------------------กระทรวงพาณิชย์
1 มิถุนายน 2560

